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De drie doelstellingen
De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:
 Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid,
zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en
wetenschap.
 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de
vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van
denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde
voor lidmaatschap.

De Belgische TheosofischeVereniging vzw
Loges in Antwerpen
Loge Antwerpen

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Bijeenkomsten:
Studieklassen op donderdag: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: 0476 879 968
E-mail: godelieve.opgenhaffen@gmail.com
Facebook
IBAN BE 45 7380 2736 0789 - BIC KREDBEBB
tnv T.V. Loge Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997
Website: http://www.logewittelotus.be
E-mail: info@logewittelotus.be
Facebook
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen
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Lezing op zondag 4 december 2016 om 11u - Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever

Het Jainisme
Mireille Dubois
"No religion of the world has explained the principle of non-violence
so deeply and systematically, with its
applicability in life as in Jainism.......Bhagwan Mahaveer is sure
to be respected as the greatest authority on non-violence"
Ghandiji.

India is de bakermat van drie oude religies: het Hindoeïsme, het Boeddhisme
en het Jainisme. Deze Oosterse overtuigingen zijn gebaseerd op het diep geloof
in de theorie van karma en de wedergeboorte (de kringloop van het leven) en
proberen aldus een holistische balans te
vinden tussen onze materiële verlangens
en de zoektocht naar innerlijke vrede
om zo te streven naar het doorbreken
van deze cirkel die uiteindelijk leidt naar
de verlossing (moksha). Deze religies
hebben veel symbolen, begrippen en
gebruiken gemeenschappelijk doch elk
geeft er een eigen betekenis aan.
In het westen zijn twee van deze drie
religies relatief gekend doch het Jainisme blijft voor vele mensen een onbekend iets. Dit komt omdat het Jainisme
voornamelijk binnen India bleef.
Op filosofisch vlak leunt het aan bij het
Boeddhisme maar op ritueel gebied lijkt
het op het Hindoeïsme. Desondanks is
het een aparte geloofsvorm.
Het is bij ons, in Antwerpen, geen onbekende meer omdat het de religie is
van de meeste diamantairs en de prachtige witte tempel in Wilrijk, waarbij de
blokken marmer werden bewerkt in
India.

De Jains vormen een kleine maar belangrijke gemeenschap. Op religieus
en filosofisch gebied staan zij hoog in
aanzien omwille van hun ver doorgedreven ethische principes en ascetisme
rond geweldloosheid.
De naam Jain is afgeleid van het Sanskriet woord Jina wat overwinnaar
betekent en daarmee bedoelt men
iemand die zichzelf en alle passies en
begeerten heeft overwonnen en volledig onthecht is van wereldse zaken.
Jains vereren geen goden maar een
reeks van 24 zulke geestelijke veroveraars. Het zijn perfecte wezens die
op aarde verschijnen om de mensen
de weg naar verlossing te tonen. Deze
leermeesters worden ook Tirthankara’s genoemd. Makers (kara) van een
doorwaadbare plaats (tirtha) in de
rivier van het leven.
Het Jainisme plaatst de 24 Tirthankara’s in een ver door ons niet te achterhalen verleden. Echter de laatste twee
Tirthankara’s waren wel historische
figuren. Lord Parshva (de 23ste) die
leefde in de 9de eeuw en Lord Mahavira (de 24ste) in de 6de eeuw, beiden
voor onze tijdrekening. Lord Mahavira wordt soms als stichter beschouwd
maar in feite hervormde hij de leer die
al eerder bestond. Alle Tirthankara’s
kennen een gelijkaardige levensloop.
Ze worden geboren als prins, doen
afstand van de wereldse zaken om te
leven als rondtrekkende asceet. Na
vele jaren van vasten en mediteren,
bereiken zij het stadium van alwetendheid en na hun dood de verlossing uit
de kringloop van wedergeboorten. Als
dusdanig geldt hun leven als voorbeeld dat elke Jain voor ogen moet
houden. Ten opzichte van de andere
Indische religies heeft het Jainisme
vooral de cosmologie en de metafysica
rond karma grondig uitgewerkt.
In de praktijk is de weg naar verlossing gebaseerd op de juiste kennis, het
juiste geloof en het juiste gedrag. Samen worden ze de drie juwelen genoemd. De eerste twee bestaan vooral
uit het begrijpen en aanvaarden van de

Jain leer. Een juiste levenswandel bestaat uit het naleven van de vijf geboden
(vrata’s). De belangrijkste principes van
het Jainisme zijn: het niet-doden van
alles wat leeft (Ahimsa), het niet gehecht zijn aan bezit (aparigraha) en het
erkennen van de veelzijdigheid van de
waarheid (anekantavada).
Het eerste gebod Ahimsa, het niet doden of de geweldloosheid is onbetwistbaar het allerbelangrijkste. In het dagelijks leven is dit echter moeilijk consequent uit te voeren omdat bijna alles in
de natuur bezield is. Een leek probeert
dan ook om vooral het opzettelijk doden
te vermijden in de brede zin. Alle Jains
zijn strenge vegetariërs, zij eten geen
vlees, vis of eieren en ook geen knolgewassen. Ook alle beroepen die op de
een of andere manier geweld inhouden,
zijn verboden.

Afbeelding van de 24 tirthankara’s in twee concentrische cirkels, met de 1ste Tirthankara in het midden.
Onderaan links de belangrijkste leerling van Mahavira. Rechts een schrijn met de voetafdruk van een Guru.
http://www.herenow4u.net/index.php?
id=72795

Het niet gehecht zijn, houdt in dat geld
verdienen of rijk worden geen streven
op zich mag zijn. Men moet te allen
tijde zich bewust zijn dat er nog een
Vervolg op pagina 3
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Het Jainisme
Mireille Dubois
hoger, spiritueel doel is.
De anaekantavada is uniek voor een
religie. Het Jainisme gaat ervan uit dat
de realiteit eer zeer complex gegeven is
en dat het achterhalen van de absolute
waarheid voor ons mensen uiterst moeilijk is. Alleen Tirthankara’s kennen alle
facetten van de waarheid. Respecteer de
mening van een ander want iedereen
bezit een stukje van de waarheid.
Jain monniken en nonnen passen de
geboden toe tot in het extreme. Zo
moeten ze ook bijvoorbeeld het onopzettelijk doden vermijden. Zij gebruiken
geen transportmiddelen en trekken
voortdurend rond om niet gehecht te
geraken. Zij hebben nagenoeg geen bezittingen tenzij soms een bedelnap, een
wandelstaf, een bezem, monnikspij of
deken.

gevolg dat doorheen de geschiedenis
deze tot op heden haast ongewijzigd
bleef. Doch vanaf de 4de eeuw tekenen
zich twee strekkingen af. De Digambara en de Shvetambara. Zij volgen beide dezelfde spirituele leer
maar verschillen in een aantal praktijken. Later volgden nog verder splitsingen meestal aangevoerd door een
acarya, een gezaghebbende leermeester. Enkele punten van verschil zijn te
vinden inzake kledij, tempels en idolen …
Het principe van karma wordt in het
Jainisme zeer concreet voorgesteld.
Alle levende wezens bestaan uit stof
en geest, opgesplitst in atomen. Door
te denken, spreken, handelen enz.
zetten stofdeeltjes zich vast op de oorspronkelijke zuivere en homogene

oneindige gelukzaligheid. Dit mechanisme wordt ontleend in een uiterst gepreciseerd en sluitend systeem van metafysica en filosofische leerstellingen. Op
grond hiervan heeft men ook een ethische leer ontwikkeld. De verlossing van
de ziel is gebaseerd op de leer van de
zeven (9) werkelijkheden.
Een Jain mediteert elke dag 48 minuten
en zegt een gebed op dat niet aan een zoals wij kennen - genade schenkende
god gericht is maar aan vijf hoogstaande
menselijke wezens. Het herinnert hem
aan het feit dat iedereen die deze stadia
doorloopt, de verlossing kan bereiken.
Het gebed, de Namokar Mantra, luidt
als volgt:

Jai Jinendra
Jain Tempel in Wilrijk
Ex achivo Mireille Dubois

De Jain leer werd, zoals dat in het oude
India gebruikelijk was, mondeling overgeleverd en pas vele eeuwen na de dood
van de Heer Mahavira neergeschreven.
De leer van Mahavira was zeer duidelijk
en alomvattend doordacht. Dit had als

ziel. Dit geeft gevolgen aan de wedergeboorten. Door correct te handelen
kan men echter, na vele levens, de
ziel zuiveren van alle aanklevende
stof. Er vormt zich dan geen lichaam
of wedergeboorte meer. De ziel bereikt een toestand van perfectie en

We meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op
de lezing die doorgaat op zondag
4 december 2016 om 11.00 uur, in
het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpenlinkeroever
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Een verblijf in Adyar
Helmut Vandersmissen
Om even een beetje tot rust te komen
en nieuwe energie op te doen, is een
bezoekje aan de hoofdzetel van de Theosophical Society in Adyar, India, zeker
een aanrader.
De internationale hoofdzetel van de
Theosophical Society (TS) bevindt zich
te Adyar, op een unieke en groene locatie binnen Chennai, de vierde grootste
stad van Indië. Zeker ook een
aanrader om Adyar te bezoeken! Het domein is tientallen
hectaren groot en opgedeeld
in 2 delen doordat er een
drukke baan doorheen loopt.
Het is een unieke ervaring om
enkele weekjes te verblijven
op het domein in Adyar en er
het werk in het 'Garden departement' (GD) te overzien.
Ooit waren er 85 werknemers in het departement,
maar nu is het een team van 5
personen, waaronder 1 man.
Dringende werken worden
via 'contractors' verricht,
m.a.w. dringende werken
worden uitbesteed. Men kan zich dus
inbeelden dat men er handen te kort
komt en zeer dankbaar is voor wie een
beetje extra hulp aanbiedt.
Heel vroeg in de ochtend wordt in de
Bharata Samaj tempel een ‘puja’ gehouden. Het materiaal voor de werkzaamheden op het domein wordt echter gezegend tijdens een puja in het kantoor van
het GD zelf.
Medewerkers van het GD vertellen dat
ze door het werk het domein op een
heel andere en aparte manier leren kennen. Het nauwe contact met de fauna en
flora maakt alles veel persoonlijker.
Men ervaart een sterke verbinding met
de plaatsen waar men werkt en men
komt op plaatsen die voor anderen, behalve dan tijdens de conventieperiode,
zoals de 'Garden of Remembrance', gesloten blijven. Vertellen over het werk,
werkt blijkbaar ook heel aanstekelijk.
Het geeft anderen zin om ook hun hulp
aan te bieden, ook al is dit slechts voor
enkele dagen.

Het werk zelf dient met aandacht te
gebeuren, ook met een zekere alertheid want er zitten schorpioenen en
slangen (o.a. Cobra's). Geruststellend
is dat er op het domein een kliniek is
die over het juiste tegengif beschikt.
Trouwens de schorpioenensteek is
niet dodelijk en zou zonder tegengif
slechts 24u pijn veroorzaken.

Buddha tempel
Ex archivo Helmut Vandersmissen

Wie overweegt om in de toekomst
naar Adyar te gaan om er te helpen bij
het groenbeheer van het domein,
denkt er dan misschien best aan om de
eigen handschoenen mee te brengen,
ter plaatse zijn er geen verkrijgbaar.
Ook zijn de vele muggen, zeker tussen de bamboe, heel vervelend. Aangepaste kleding met lange mouwen is
dus ook een aanrader. Ter plaatse kan
men lokale producten tegen muggen
kopen die heel wat efficiënter zijn dan
die welke door het Tropisch Instituut
voorgeschreven worden. Wordt men
dan toch gestoken dan is rescue zalf
(Bach Flower Remedies) een aanrader. Breng een reserve tube mee, men
zal er velen een plezier mee doen.
Wie het werken in de natuur te avontuurlijk vindt, kan kiezen voor andere
taken, zoals editing van boeken die
heruitgebracht zullen worden of scannen in het archief onder de deskundige begeleiding van Swami Chidghanananda Puri, een hindoeïstische monnik
die vrijwilliger is en zeer bezorgd is

over de toestand waarin vele waardevolle documenten zich bevinden.
Er zijn 3 soorten documenten om te
scannen. Palm Leaf (PL) of documenten
geschreven op palmbladeren. Transcripten (TS) en tenslotte boeken. Hoewel
de documenten op palmbladeren ouder
zijn, zijn ze in betere staat en wordt er
meer scanning van boeken gedaan. Veel
van deze documenten werden
door Kolonel Henry Steel
Olcott verzameld toen de
kolonialen bezig waren om ze
te vernietigen. Ze zijn sinds
toen ongeopend gebleven.
Sommige zijn geschreven in
een taal die niemand meer
kent. De bovenvermelde Swami tracht deze te ontcijferen
via zijn eigen methodologie.
Op het domein is het personeel zeer vriendelijk en behulpzaam. Men wordt er
steeds met open armen verwelkomd. Tussen de gasten
op Leadbeater Chambers
(LBC), het gebouw waar buitenlandse gasten tijdens hun verblijf
ondergebracht worden, heerst een zeer
vriendschappelijke sfeer. De nieuwe

Swami Chidghanananda Puri
Ex archivo Helmut Vandersmissen
Vervolg op pagina 5

4

Jaargang 11—nummer 12
december 2016

Het Witte Lotusblad

Vervolg van pagina 4

Een verblijf in Adyar
Helmut Vandersmissen

rond 18u wordt het donker.
- Winkels zijn open tot 21u,
vele zelfs op zondag.
Reserveer nu al een plaats
want de aantrekkingskracht
van Adyar is niet te onderschatten! Eens men er geweest is, brandt het verlangen
om (snel) terug te keren!
Namaste

Slechte kwaliteit palmbladen

Goede kwaliteit palmbladen
Ex archivo Helmut Vandersmissen

vriendschapsbanden die men na een
verblijf mee naar huis neemt, zijn de
kers op de taart.
Hoewel de jaarlijkse conventie en de
'school of wisdom' bij velen in trek zijn,
is een bezoek aan de hoofdzetel in een
maand die buiten het toeristische seizoen valt zeker een aanrader. Het is
minder druk zowel binnen als buiten het
domein.
Enkele weetjes indien men voor de eerste keer gaat:
- Er is wifi in LBC (lounge) dus neem
gerust een laptop mee.

- Een gsm met internetacces is
handig voor je uitstappen
buiten het domein.
- Men kan zijn gsm of andere
waardevolle apparatuur veilig achter laten in de kamer
waarvan de deur kan vergrendeld worden.
- Muskietennetten zijn aanwezig. Wil men zelf een geïmpregneerd net meebrengen,
zorg er dan voor dat het een
rechthoekige vorm heeft.
- Een zaklamp is een aanrader,

Garden of Remembrance
Ex archivo Helmut Vandersmissen

Noteer alvast in uw agenda

Belgische TheosofischeVereniging vzw
Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie
Geuzenplein 8, 1000 Brussel
Zaterdag 7 januari 2017
van 15.00 tot 17.00 uur
Met voorstellingen Conventie 2016-2017 in Adyar
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Belgische Theosofische Vereniging vzw
Cursus:

Inleiding tot de Theosofie
Locatie: Milisstraat 22; 2018 Antwerpen
Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Theosofie betekent Goddelijke Wijsheid of wetenschap. Het is de unieke combinatie van een leer van louter kennis en een levensfilosofie. Theosofie begrijpen, is Theosofie toepassen!
Deze Nederlandstalige cursus is gebaseerd op de Franstalige cursus die op regelmatige basis en met succes gegeven wordt in
Brussel en is samengesteld door Dr. Henriette Vanderhecht, voormalig Secretaris Generaal van de Belgische Theosofische Vereniging vzw.

10/12/2016:
14/01/2017:
11/02/2017:

De esoterische wijsheid
Ons zevenvoudig universum
Rol en betekenis van de zeven bestaansvormen

Deelname in de kosten: leden € 2 - niet-leden: € 5
Iedereen van harte welkom!
Wie meer informatie wenst, kan deze bekomen via mail: sabinevanosta.be@gmail.com of godelieve.opgenhaffen@gmail.com
of per GSM 0486 631 997 en 0476 879 968

Loge Witte Lotus
Programma werkingsjaar 2016-2017
Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever
04/12/2016

Mireille Dubois

01/01/2017
05/02/2017

Korte inleiding in het Jainisme
Geen bijeenkomst

Eric Du Meunier

Agni Yoga, de vurige Hartyoga speciaal voor deze turbulente tijd

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2 - niet-leden € 7
Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968
of per mail: info@logewittelotus.be

Thema-avonden van 20.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
1ste & 3de donderdag van de maand: Thema-avond: De theoretische grondslag van zelfcultuur
2de donderdag van de maand: Ethiek: De wetten des geestes - Ralph Waldo Emerson
4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en Antwoord
Gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden)
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp
Voordrachten en thema-avonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden.
De studieavonden zijn GRATIS voor de leden. Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt: een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis. Elke volgende aanwezigheid: € 2.

6

Jaargang 11—nummer 12
december 2016

Het Witte Lotusblad

Loge Antwerpen
Programma werkingsjaar 2016-2017
Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
20/12/2016

Christian Vandekerkhove

Sri Aurobindo en de Moeder

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2 - niet-leden € 7
Alle informatie over zondaglezingen en thema-bijeenkomsten Loge Antwerpen zijn te bekomen:
via e-mail: godelieve.opgenhaffen@gmail.com of via GSM 0476 879 968

Thema-bijeenkomsten
Op dinsdag van 11.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
1ste en 3de dinsdag van de maand: Dialogen van G. De Purucker
2de en 4de dinsdag van de maand: Kosmisch Vuur van A. Bailey
De thema-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden.
De thema-bijeenkomsten zijn GRATIS voor de leden.
Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:
een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis. Elke volgende aanwezigheid: € 2.

Studiecentrum “Open Paradigma”
Programma 2016-2017
Zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur
Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
13/12/2016

Christian Vandekerkhove

Op zoek naar de 4de dimensie

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 3 - niet-leden € 7
Alle verdere informatie is te bekomen via e-mail: christian.vandekerkhove@pandora.be

Thema-avonden van 20.00 uur tot 21.30 uur
Dinsdag 13/12/2016
Dinsdag 27/12/2016

Mensen- en zonne inwijding van Alice Bailey
Geen bijeenkomst

De thema-avonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden.
Aan niet-leden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 3.
Leden: vrijwillige bijdrage voor het Renovatiefonds

De aarde, discipel, is het tranendal, waarin langs het Pad van gruwelijk beproevingen
vallen zijn gezet om uw EGO te laten strikken door de waan die de ‘Grote Ketterij’ heet.
Drie Wegen, één Pad - De Stem van de Stilte - p37.17
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Loge Witte Lotus
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender december 2016
MA

DI

WO

DO

1

ZA

VR

20:00-21.30

2

3

Thema-avond

5

6

7

8

Loge Witte Lotus - december 2016

ZO

11:00-13:00

4
Hylisch
Pluralisme

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

Ethiek

12

13

14

15
Thema-avond

19

20

21

22

01/12/2016: Thema-avond: De theoretische grondslag van
zelfcultuur
04/12/2016: Het Jainisme
Zie pagina 2
08/12/2016: Ethiek: De wetten des geestes
15/12/2016: Thema-avond: De theoretische grondslag van
zelfcultuur
22/12/2016: Vraag en Antwoord
Gevolgd door de Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

Vraag &
Antwoord

26

27

28

29

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht
op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997

Vrijheid van denken
De Theosophical Society heeft zich wijd en
zijd over de wereld verspreid en leden van
alle religies zijn en worden er lid van zonder
dat ze de specifieke dogma's, leringen en
geloofsovertuigingen van hun eigen geloof
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te
benadrukken dat er geen enkele lering, geen
enkele mening is, door wie ook onderwezen
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen
lering, mening is die niet vrijelijk door enig
lid mag worden aangenomen of verworpen.
Instemming met haar drie doeleinden is de
enige voorwaarde voor lidmaatschap.
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich
te verbinden aan elke school van denken
welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij
heeft geen recht om die keuze aan een
ander op te dringen.
Noch een kandidaat voor enig werk, noch
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar
gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij
heeft of wegens het lid zijn van een school
van denken waartoe hij/zij zou behoren.
Meningen of opvattingen geven geen recht
op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de
'General Council'
vragen elk lid van de
Theosophical Society ernstig om deze
fundamentele principes van de Theosophical Society te
verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te
doen gelden op vrijheid van denken en van
meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

De Belgische TheosofischeVereniging
De Theosofische Vereniging werd opgericht
te New York op 17 November 1875. Haar
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en
heeft afdelingen in vele landen over de hele
wereld.
In Europa is een Internationaal Theosofisch
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).
In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel
en Gent. In Antwerpen is tevens een Studiecentrum. De Loges en het Studiecentrum
organiseren met grote regelmaat voordrach-

ten en studiebijeenkomsten en sommige,
waaronder die in Brussel en Antwerpen,
beschikken tevens over een uitgebreide
bibliotheek. De voornaamste taak van de
vereniging bestaat erin gelijkgestemde
mensen bij elkaar te brengen en hen te
stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.
Loge Witte Lotus werd opgericht in 2006.
Deze Loge beoogt eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en
onderzoekers van waarheid.

Het Studiecentrum Open Paradigma werd
opgericht in 2016 en beoogt een centrum te
zijn waar theosofie wetenschappelijk wordt
bekeken.
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te
vinden op onze website:
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